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Una novamirada sobre el 17A

SILVIA HINOJOSA
Barcelona

El gihadismeva sembrar el terror a
Barcelona la tarda del 17 d’agost i
hores després a Cambrils causant
setze morts i més de cent ferits.
Gestos de solidaritat i de condem
na, i espelmes, flors i notesmanus
crites als llocs de l’horror van testi
moniar el dolor dels ciutadans, que
es van unir sota un lema: “No tinc
por”. Tirar endavant després de la
tragèdia és reparador, però potser
es va girar full massa ràpid. Quatre
analistes del Cidob (Barcelona
Centre for International Affairs)
han elaborat un informe dividit en
quatre capítols i coordinat per l’in
vestigador Moussa Bourekba en
què ofereixen respostes a interro
gants clau com per què va passar i
com es pot evitar que es repeteixi.
Però sobretot volen reactivar el
debat.
“Elquevapassarvasermoltgreu

i no es pot explicar ambarguments
simplistes del tipus ‘Eren marro
quins i el problema ve de l’islam o
del salafisme a Catalunya’ –adver
teixBourekba–, obépensarqueels
autors de l’atemptat patien una si
tuaciód’exclusió.Ésméscomplexi
buscar la raó ens ha d’interpel∙lar
no només com a investigadors,
tambécomasocietat”.
Alseucapítol,enfocata lespossi

bles explicacions dels atemptats,
reflexiona sobre la integració. “So
bre la base de criteris dubtosos, es
va afirmar repetides vegades que
els autors del 17A estaven plena
mentintegrats, jaqueparlavenper
fectament el català i alguns treba
llaven o practicaven esports”, es
criu Bourekba, que es pregunta
“sota quins criteris algú pot decre
tarqueunaaltrapersona ‘està inte

tota la cèl∙lula terrorista de Ripoll i
cal valorar el paper de l’imam, que
havia rebut ordres d’executar un
atemptat i contamina ideològica
mentungrupdenoisenquijahiha
via un pòsit de descontentament. I
apunta un element al debat que no
es pot defugir: “Els terroristes de
Ripoll tenen lligams familiars amb
el Marroc, però no es van formar
ideològicament a Tànger o a Tetu
an, sinó que tot el procés es va des
envolupar aquí i és cap a on ens cal
mirar”.
També defensa que s’explorin

les actituds envers la immigració la
investigadora Blanca Garcés Mas
careñas, que aborda al seu capítol
les reaccions als atemptats, des de
l’àmbit polític i de la societat civil.
Les polítiques d’integració, asse
nyala, s’elaboren des dels principis
de convivència i interculturalitat,
però “les enquestes d’opinió mos
tren que les actituds cap a la immi
gració no difereixen substancial
mentde lesde la restadepaïsoseu
ropeus”. El que canvia és el discurs
políticdominant,subratllalainves
tigadora, que fa èmfasi en valors
comlaconvivència,ladiversitatola
interculturalitat.
Garcésafegeixque larespostade

Barcelonaalsatemptats, ambel tri
ple no –al terrorisme, el racisme i a
lapor–,suposauncanvideguióres
pecte a la resposta que s’ha donat a
Europa després de cada atemptat
gihadista: incrementar la seguretat
i/o criminalitzar la immigració.
“L’objectiu d’un atemptat no són
les morts per si mateixes, sinó la
resposta que provoquen”, recorda,
que poden ser “respostes contra
produents”perpartdelsestats.
Laqüestióde l’exclusió tambéés

objecte d’anàlisi de JordiMoreras.
Aquest analista apunta tres singu

laritats dels atemptats d’agost: els
radars de detecció no van funcio
nar,eldolvaserextremamentbreu
i, la principal, així que es va saber
que els autors eren de Ripoll van
sorgir els interrogants sobre què
havia fallat. Sobre això, Moreras
destaca alguns arguments que sus
tenten que aquests joves que van
atemptar en cap moment havien
estat tractats com els altres nois de
Ripoll:“Novansermainostresper

què tampocho eren les seves famí
lies. No vam valorar mai el seu pa
per socialitzador, ni vam entendre
per què volien que els seus fills i fi
lles seguissin els seus passos. No
vamvalorarel seubagatgecultural,
ni el seu idioma, ni les seves creen
ces,nocaldirho.Ensresistimalfet
que s’incorporin a lanostra escola i
desitgem que es fonguin en la nos
tra identitat sense dret a rèplica”,
constata.
En la prevenció de l’extremisme

violent, la investigadora Fatima
Lahnait fa una anàlisi comparativa
de les estratègies implementades
en altres països europeus, enmolts
casos per no repetir errors, i des de
la constatació que no existeix una
explicació única als processos de
radicalització.
Lahnait parla de factors d’incita

ció i factors de motivació, és a dir,
què pot empènyer algú a unirse a
unaorganitzacióviolenta iquèofe
reix aquella organització que li pot
ser atractiu (nonomés li ofereix vi
olència, potser tambéun refugi a la
islamofòbia d’Occident). “És cru
cial aprendre de l’experiència per
prevenir i combatre l’extremisme
violent”, subratlla. I cita, entred’al
tres, el cas de França, on s’ha cons
tatatquel’enfocamentrepressiuno
ha funcionat.
“Continuo sense entendre per

què hem girat full després dels
atemptats –conclou Moussa Bou
rekba–. Alguns ho justifiquen amb
l’agenda política catalana. També
es pot plantejar que hàgim entrat
en algun tipus de rutina d’atemp
tats, és horrible dirho. Però hem
d’aprofundireneldebat,hemd’en
tendreho”, subratlla.c
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Demaneraespontàniaelsciutadansvandipositar flors,espelmes imissatgesdesuportsobreelmosaicdeMiróde laRambla,onesvaaturar la furgonetautilitzadapels terroristes

MOUSSA BOUREKBA

“Basantseencriteris
dubtososvandirqueels
autorsdel17Aestaven
plenamentintegrats”

BLANCA GARCÉS MASCAREÑAS

“Barcelona va canviar
el guió europeu i va dir
no al terrorisme, no al
racisme i no a la por”

FATIMA LAHNAIT

“És crucial aprendre
d’altres experiències
per prevenir
l’extremisme violent”

JORDI MORERAS

“Volemque[els
immigrants]es fonguin
en lanostra identitat
sensedretarèplica”

EL EPO TATGE

Quatre analistes
reflexionen sobre
els atemptats
de Barcelona
i Cambrils, sis
mesos després

grada’ sense fer referencia en cap
moment al sentiment de pertinen
ça?”.Aporta,enaquestalínia,eltes
timoni del cosí d’un dels terroris
tes: “Sí, ens vam criar aquí i no te
nim problemes de convivència,
peròsomisempreseremelsmoros.
A l’escolaéremelsmoros i lesnoies
no volien sortir ambnosaltres. I els
granscreuenquevenemhaixix”.
Bourekbaassenyalaquenoespot

aplicar el mateix patró d’anàlisi a
LLEGIU ELS INFORMES COMPLETS EN
LAVANGUARDIA.COM
goo.gl/8r2Vau


